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Makkelijk een hacker huren

Stel de volgende vragen, en noteer de antwoorden. Doe hetzelfde bij 3
diverse security bedrijven, kies dan vervolgens met welke security bedrijf je
op tweede gesprek gaat.
1. Hoeveel tijd gaat de ethische hacker nodig hebben?
Zorg dat je een beeld krijgt van het aantal uren dat nodig is voor het
werk.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Heeft de ethische hacker dit vaker gedaan?
Als een ethische hacker ervaring heeft met soortgelijke klussen, dan
kan je ervan uitgaan dat de levertijd eventueel ook sneller zal zijn
dan bij een partij die hier geen ervaring in heeft.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Heeft de ethische hacker een VOG verklaring?
Een Verklaring Omtrent Gedrag is zo aangevraagd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Hoeveel procent van het werk is geautomatiseerd?
Je hoeft niet perse de tools te kennen, je wilt wel weten of het
meeste werk geautomatiseerd is of niet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Maakt de ethische hacker een rapport op?
Vraag of je rapporten krijgt, en wat er dan bijvoorbeeld in de
rapporten kan staan. Vraag voor demo-rapporten om een goed
beeld te krijgen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Krijg ik advies voor gevonden problemen?
Controleer of ze je ook gaan adviseren. Het moet niet zo zijn dat je
een rapport krijgt, en dat je dan de rest lekker zelf mag uitzoeken.
Wees kritisch.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Gaat de ethische hacker mijn problemen oplossen?
Het vinden van problemen is één, maar je wilt ook weten of de
ethische hacker je problemen gaat oplossen. Vaak is dit een extra
dienst die je kan afnemen. Wees hiervan bewust.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Waar wordt de ethische hack uitgevoerd?
Je wilt weten waar de hack wordt uitgevoerd. Ik vind het
bijvoorbeeld belangrijk dat ik de ethische hacker in het echt kan
ontmoeten (indien nodig), daarom maak ik ook het liefst gebruik van
*Nederlandse security bedrijven en ethical hackers
(*Dit is dus niet op basis van nationaliteit, maar op basis van fysieke
aanwezigheid in Nederland).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Op welke tijdstip wordt de ethische hack uitgevoerd?
Je wilt weten wanneer en hoe de ethische hack uitgevoerd gaat
worden. Je kan hierdoor extra stappen nemen in je eigen omgeving.
Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om je team niet op de hoogte te
stellen van de ethische hack.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Gaan de bevindingen gebruikt worden in een publiciteitsstunt of
marketing event?
Vraag of ze jouw bedrijfsnaam ergens gaan gebruiken. Indien je dit
oké vindt is dat natuurlijk een mooie kans om wat aan de kosten te
doen. Het is een simpele vraag, en je zou een simpele antwoord
terug moeten krijgen.
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